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احم نفسك واآلخرین
اتبع إرشادات السلطات الصحیة المحلیة

SARS-CoV-2.یسببھ فیروس 

 إخالء المسؤولیة: تم إصدار ھذا الطرح لألغراض التعلیمیة فقط. أنھا لیست بدیال عن المشورة الطبیة المھنیة.
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معظم الحاالت خفیفة ، لكن بعضھا شدید ویمكن أن یكون قاتالً

حمى سعال إلتھاب الحلق إعیاء  فقد مفاجئ في حاسة
التذوق والشم

 صداع / آالم في
العضالت

الغثیان والقيء واإلسھال طفح جلدي  سیالن / انسدادالتھاب الملتحمة
األنف

إذا تعرضت ألعراض أو ظھرت علیك األعراض ، فاتبع اإلجراءات المحلیة لالختبار والحجر الصحي / العزلة الذاتیة / طلب الرعایة الطبية

 ینتشر بشكل رئیسي بین
 األشخاص على تماس وثیق. یقوم

 األشخاص المصابون بطرح
 القطیرات التي قد تدخل مباشرة

إلى عینیك / أنفك / فمك

 قد یستنشق األشخاص الذین یبعدون أكثر من مترین
 (٦ أقدام) ھواًء یحمل جزیئات صغیرة جًدا تحتوي
 على فیروسات. تكون المخاطر أعلى في األماكن

 المغلقة سیئة التھویة و / أو المزدحمة حیث یقضي
الناس فترات أطول من الوقت

 لمس األشیاء الملوثة یضع القطرات المصابة على
یدیك والتي یمكن أن تدخل أنفك / عینیك / فمك

 األشخاص المصابون الذین یعانون من أعراض
COVID-19.طفیفة أو معدومة قد ینشرون 

  عقوم نم تامولعملاو رابخألا ةبكاوم SOS صصخملا يلودلا: 
https://pandemic.internationalsos.com/-2019ncov

یتم التشخیص من خالل اختبارات محددة
 أكثر دقة  (PCR)یعد اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل

ویستخدم على نطاق واسع

 یمكن التعامل مع المرضى المصابین بأعراض
 خفیفة في المنزل بالراحة وتناول الكثیر من السوائل

واألدویة لتخفیف األعراض
 تتطلب الحاالت الشدیدة

دخول المستشفى
 تتوفر بروتوكوالت العالج المحددة

واألدویة الجدیدة

 أقل دقة من اختبار (RDT) یعد اختبار التشخیص السریع
 ولكن النتیجة متاحة (PCR) تفاعل البولیمیراز المتسلسل

في غضون دقائق

امسح رمز االستجابة السریعة ھذا ضوئیًا لمشاھدة  فیدیو
COVID-19 حول أھم 10 تدابیر وقائیة أو انتقل إلى: 

https://vimeo.com/442298528  

 شاھد
الفیدیو

 احصل على لقاح COVID-19 بمجرد توفره لك ، بما في ذلك
اللقاح المعزز إذا أوصى بھ 

 حافظ على التباعد الجسدي - ابتعد مسافة مترین (3-6 أقدام)
عن اآلخرین ، حتى لو بدو بصحة جیدة

ة (أو قطعة قماش تغطي األنف والفم) كلما  ارتِد كمامة مناسبً
 لزم األمر ، في األماكن العامة أو عندما یكون من الصعب

الحفاظ على مسافة. مترین

 اغسل یدیك باستمرار بالماء والصابون. استخدم معقم الیدین الكحولي عندما ال
یتوفر الماء والصابون بسھولة

 تأكد من وجود تھویة مناسبة ، خاصة في األماكن الضیقة والمغلقة وفي األماكن
المزدحمة

 تجنب األماكن المزدحمة والتجمعات العامة. ضع في اعتبارك ما إذا كان یجب
تقلیل التجمعات مع األصدقاء والعائلة. الحد من التواصل اإلجتماعي وجھاً لوجھ

إذا كنت مریضاً ، ابق في المنزل. غِطّ السعال والعطس واعزل نفسك قدر اإلمكان
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